
corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

Ofício Circular n» 051/:2013-DIP

Aos Magistrados,

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Goiânia, 07 de fevereiro de 2013.

Em razão da solicitação formulada pela Associação dos Magistrados do
Estado de Goiás, constante do Expediente n° 4361164, acerca da alimentação do
sistema Justiça Aberta, foi realizada consulta ao Conselho Nacional de Justiça, ainda
pendente de resposta.

Desse modo, informamos a todos os magistrados de primeiro grau das
comarcas do Estado de Goiás que esta Corregedoria-Geral continuará a disponibilizar
os dados estatísticos, como gerados pela Diretoria de Informática, no painel do Sistema
Controle, nos termos do ofício-circular n° 175/2012 - DIP, cuja cópia segue anexa.

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA Br^NGOxPERREIRA PERILO
Corregedora -Geral da Justiça

Rua 10. n°150 11° andar. St. Oeste. Goiânia Goiás- CEP74120-020 -Telefone(62)3216-2618 - Fax (62)3216-2711 - www.tigo.jus.
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Administração e Operações

Ofício Circular n° _W /2012-DIP

Assunto:Justiça Aberta Judicial

Aos Juizes de Direito e Substitutos

Goiânia, 07 de novembro de 2012.

Senhores (as) Magistrados,

Ao tempo em que encaminho cópia do Provimento n. 24/2012
da Corregedoria Nacional de Justiça, em cumprimento a determinação do Ofício
Circular n.° 80/CNJ/COR/2012, comunico-lhes da nova sistemática de alimentação dos
dados do Sistema Justiça Aberta.

Para atender a determinação do Provimento n. 24/2012, o
sistema não mais será alimentado por esta Corregedoria-Geral da Justiça. Ao
contrário, os dados serão inseridos no sistema justiça aberta diretamente pelo
magistrado, no sítio do CNJ, http://www.cni.ius.br/correqedoria, a partir de relatórios
gerados para cada magistrado e unidade judiciária, via do Sistema Controle, e
disponibilizados mediante acesso ao mesmo sistema pelo login e senha já distribuídos.
Seguem anexos modelos dos formulários dos dados, os quais devem ser
complementados com os coletados no exercício da ordinária gestão da unidade
judiciária e dos processos.

Enfatizo que o sistema consolidará mensalmente as
informações a serem transmitidas aos magistrados e o prazo limite para envio dos
dados ao CNJ é o dia 10 subsequente, de cada mês.

Para acessar o Sistema Controle siga os seguintes passos:
1- Para consultar, basta entrar no link:

hUp://coiTeücdoria.liuo.üov (tem que estar dentro da Intranet do TJGO);
2- Entrar com seu usuário e senha. Caso, nunca tenha

efetuado seu login, entrar com o nome de usuário igual ao do seu e-mail, a palavra que
vem antes do "@" e depois do "mag.". Asenha será o seu CPF;

3 - Clicar no link "Sistema Controle";
4 - No painel gerencial, procurar por:

"Dados para o Justiça Aberta"
5 - Depois basta escolher a comarca e a serventia.
Quaisquer dúvidas com o processo de envio dos dados podem

ser dirimidas junto à Divisão de Gerenciamento de Sistemas do CNJ desta
Corregedoria, pelo telefone 3216-2023.

Atenciosamente,

Desembargadcífã^ATRIzrFfGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10 nc150 11° andai St Oesie Goiânia Goiás - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216J2711 -wvw tjqp,ius.br



Corregedoria Nacional de Justiça

PROVIMENTO N.° 24

Dispõe sobre a alimentação dos dados
no sistema "Justiça Aberta".

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 8o, X e XV do Regimento Interno do
Conselho Nacional de Justiça;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar datas limite para
alimentação dos dados, pelos magistrados, serventias judiciais e serviços notariais e de
registro, no sistema "Justiça Aberta" mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

RESOLVE:

Art. 1o O órgãos judiciários de 1a e 2a Instância deverão alimentar
mensalmente e diretamente, via internet, todos os dados no sistema "Justiça Aberta" até
o dia 10 seguinte de cada mês (ou até o próximo dia útil subsequente), devendo também
manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais.

Art. 2o Os responsáveis pelos serviços notariais e de registro deverão
alimentar semestralmente e diretamente, via internet, todos os dados no sistema "Justiça
Aberta" até o dia 15 dos meses de JANEIRO e JULHO (ou até o próximo dia útil
subsequente), devendo também manter atualizadas quaisquer alterações cadastrais, em
até 10 dias após suas ocorrências.

Parágrafo único. A obrigatoriedade contida neste artigo abrange
também os dados de produtividade, arrecadação, bem como os cadastros de eventuais
Unidades Interligadas que conectem unidades de saúdée serviços de registro civil.

Art. 3o Este Provimento entra em vigor/fyaata da sua publicação.

Brasília, 23 de oi

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO

Corregedor Nacional de Justiça


